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Tam Điệp, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính -

Kế hoạch; Y tế; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo;  

- Chi cục thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Bảo hiểm xã hội thành phố; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Tam Điệp; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 902/UBND-VP5 ngày 

11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 

2296/HD-SLĐTBXH ngày 01/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

về Hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 Ngày 26/7/2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1232/UBND-

LĐTBXH về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của 

Chính phủ. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã 

được phân công tại Công văn số 1232/UBND-LĐTBXH của UBND thành phố tiếp 
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tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2296/HD-

SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp 

thời phản ánh về UBND thành phố (Qua phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) 

để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội xem xét, giải quyết. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

(Gửi kèm bản sao Hướng dẫn số 2296/HD-SLĐTBXH ngày 01/12/2021  

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội )./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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